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 لكــي تظــل األمــم المتحــدة رائــدة عالميــة موثوقــا بهــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين وكــي تــؤدي

مهامها على نحو جيد، يجب علينا أن نعتمد ونطبق ُنهجا مبتكرة لعملياتنا وإدارتها.

الغرض  02
 الغــرض مــن هــذه االمذكــرة التوجيهيــة هــو تقديم ممارســة العلوم الســلوكية كوســيلة لتعزيــز تنفيذ
ــيط ــالل تبس ــن خ ــال، م ــك، مث ــين اإلدارة، وذل ــن تحس ــال ع ــا، فض ــذ برامجه ــدة وتنفي ــم المتح ــة األم  والي

 العمليات البيروقراطية غير الضرورية والحد منها وتعزيز ثقافة التعاون في العمل.

ــي ــا ف ــا به ــة موثوق ــدة عالمي ــدة رائ ــم المتح ــل األم ــي تظ  لك
 القــرن الحــادي والعشــرين وكــي تــؤدي مهامهــا علــى نحــو جيــد،

يجب علينا أن نعتمد ونطبق ُنهجا مبتكرة لعملياتنا وإدارتها.

 وتشــير العلــوم الســلوكية إلــى فهــم قائــم علــى األدلــة للكيفيــة
 التــي يتصــرف بهــا النــاس فعليــا وأســاليبهم فــي اتخــاذ القــرارات
تســتخدم وهــي  والحوافــز.  والسياســات  للبرامــج   واالســتجابة 
الناجعــة. وللتدخــالت  للتأثيــر  فهــم  لتوفيــر  صارمــة   طرائــق 
خيــارات تقديــم  المثــال،  ســبيل  علــى  الممارســة،   وتشــمل 
قــرارات واتخــاذ  أهدافهــم  تحقيــق  علــى  النــاس   لمســاعدة 
 مســتنيرة؛ والحــد مــن المعوقــات (مــن قبيــل المتطلبــات الورقيــة
يصبــون عمــا  النــاس  تفصــل  التــي  اإلداريــة)،   واألعبــاء 

إليه.

 وال يمكــن لألمــم المتحــدة أن تحافــظ علــى نهــج العمــل المعتــاد
 إذا مــا أرادت تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وإذا أردنــا
 تنفيــذ والياتنــا عبــر جميــع الركائــز. وتعــد العلــوم الســلوكية جــزءا
ــي، ــي وعمل ــع منهج ــا ذات طاب ــع نطاق ــول أوس ــة تح ــن عملي  م
والرؤيــة واالبتــكار  الرقمــي  والتحــول  البيانــات   تشــمل 
 االســتراتيجية لضمــان قيــام األمــم المتحــدة بتطبيــق أفضــل

األدوات لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية.

بتغييــر والياتنــا  تنفيــذ  يرتبــط  المجــاالت،  مــن  العديــد   وفــي 
 الســلوك البشــري، مثــل تنــاول األدويــة، أو الســماح لألطفــال
ــم، أو ــن الوص ــد م ــف، أو الح ــف العن ــدارس، أو وق ــاق بالم  بااللتح
العلــوم وتمكننــا  األمــوال.  ادخــار  أو  اتفاقــات،  إلــى   التوصــل 
 الســلوكية مــن تشــخيص الحواجــز التــي تمنــع النــاس مــن تبنــي
ــاس ــاعد الن ــي تس ــن الت ــل التمكي ــم عوام ــن وفه ــلوك معي  س
 علــى تحقيــق أهدافهــم وتصميــم وقيــاس تأثيــر التدخــالت علــى
لالختيــار األخالقــي  والمنطلــق  التقييمــات  هــذه   أســاس 
إلــى االلتزامــات  وشــفافيته، وهــي عناصــر تســتند جميعهــا 
المتطلبــات ومراعــاة  والشــفافية  اإلنســانية   بالكرامــة 

األخالقية.

ــات ــن الحكوم ــدى كل م ــلوكية ل ــوم الس ــتخدام العل ــد اس  ويتزاي
يجــري المتحــدة،  األمــم  منظومــة  وفــي  الخــاص.   والقطــاع 
 تجريــب وتطبيــق التدخــالت التــي تســتفيد مــن العلــوم الســلوكية
 علــى الصعيــد القطــري وفــي المقــار، مــع ظهــور أدلــة مبكــرة
ــاك ــى أن هن ــات إل ــذه النجاح ــير ه ــح. وتش ــر واض ــدوث أث ــن ح  تبي
ــى ــج عل ــذا النه ــتخدام ه ــّنى اس ــر إذا تس ــة للتأثي ــات هائل  إمكان
ــة ــدة. وأمثل ــم المتح ــاق األم ــى نط ــه عل ــع وتعميم ــاق واس  نط
 مشــاريع العلــوم الســلوكية فــي منظومــة األمــم المتحــدة
ــذه ــق ه ــي مرف ــا ف ــوع إليه ــة للرج ــام متاح ــاع الع ــر القط  وعب

المذكرة التوجيهية.
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ــة والتكاليــف ــاء اإلداري  اســتبانة وتحقيــق أوجــه خفــض األعب
 والحواجــز التــي تعــوق ســبل الوصــول، وزيــادة اســتخدام
 البرامــج التــي تنفذهــا األمــم المتحــدة، بأســاليب تشــمل
 تحســين العمليــات وتبســيطها واســتبعاد العمليــات المعقــدة
ــال، ــبيل المث ــى س ــك، عل ــا (وذل ــة له ــي ال قيم ــة أو الت  للغاي
ــعّقدة ـُ ــة الم ــات الديواني ــق للعملي ــراء تدقي ــق إج ــن طري  ع

(stidua egduls))؛

 إعــادة تصميــم العمليــات التــي ال تتســم بالكفــاءة والفعاليــة
في إدارة األمم المتحدة وتنظيمها وتقديمها لخدمات الدعم؛

sludge audits

وأوقــات اليدويــة  الورقيــة  المعامــالت  متطلبــات   خفــض 
ــى ــاد عل ــادة االعتم ــع زي ــب، م ــد المناس ــى الح ــتجابة إل  االس
 التشــغيل اآللــي واالســتفادة علــى نحــو أفضــل مــن منافــع

أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
 

ــة ــة والقائمــة علــى األدل ــز النهــج المبتكــرة والتحليلي  تحفي
لتحسين أساليب العمل.

ــم ــو قائ ــا ه ــين م ــدة وتحس ــات جدي ــج وسياس ــم برام  تصمي
 منهــا باســتخدام منظــور ســلوكي لتيســير أو تشــجيع أصحــاب

المصلحة على تحقيق النتائج المرجوة؛

لتعزيــز ســلوكيا  مســتنيرة  بطريقــة  المعلومــات   تقديــم 
الوضوح والوعي والعمل؛

 صــوغ تشــريعات وعرضهــا علــى نحــو يقــوم علــى األدلــة
الســلوكية ويمكــن التحيــز والحواجــز  أوجــه  تأثيــر   ويقلــل 

الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة؛

 تعزيــز المعاييــر االجتماعيــة اإليجابيــة الحاليــة أو الناشــئة،
فمن شأن القيام بذلك أن يعزز أهداف التنمية المستدامة؛

لفهــم البيانــات  الســلوكية وعلــوم  العلــوم  بيــن   الجمــع 
 النتائــج والتنبــؤ بهــا وتقييــم األثــر بشــكل أفضــل، مــع مراعــاة
 وجــود تحديــات مختلفــة فــي مجــاالت عمــل األمــم المتحــدة

المتميزة؛

اســتعراضات فــي  الســلوكية  العلــوم  منهجيــات   إدمــاج 
البرامج والعمليات (مثل االستعراضات االستراتيجية والوظيفية)؛

الســلوك وتغييــر  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  فهــم   إدمــاج 
 والتصميــم الــذي يركــز علــى اإلنســان فــي تطويــر المنتجــات

الرقمية.

03 فرص تنفيذ العلوم السلوكية
 يمكــن تطبيــق العلــوم الســلوكية علــى السياســات ومجــاالت التركيــز البرنامجيــة فــي األمــم
ــؤون ــاالت الش ــي مج ــاري ف ــل الج ــر، العم ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك، عل ــي ذل ــا ف ــدة، بم  المتح
ــة ــات الداخلي ــين العملي ــي تحس ــهم ف ــن أن تس ــا يمك ــة، كم ــة والصح ــم والبيئ ــانية والتعلي  الجنس

 والتنسيق بين الوكاالت وإصالح األمم المتحدة وتنظيمها وإدارتها.

 وُتشــّجع كيانــات األمــم المتحــدة علــى تطبيــق العلــوم الســلوكية فــي جميــع مراحــل عمليــة وضــع السياســات والبرمجــة لتحقيــق
المزيد من الفعالية والكفاءة. وُيوصى بتطبيق هذا النهج، بما يشمل السياقات التالية:

 وُتشــّجع كيانــات األمــم المتحــدة علــى تطبيــق العلــوم الســلوكية علــى نظــم وسياســات وعمليــات الدعــم اإلداري األساســية لديهــا،
بما في ذلك ما يلي:
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 تقديم المشورة والتوجيه لمساعدة الكيانات على تطبيق
 العلوم السلوكية على السياسات والبرمجة واإلدارة وغيرها

من المجاالت التي تحتاج إليها؛

 مساعدة الكيانات على تعميم العلوم السلوكية، بأساليب
تشمل وضع االستراتيجيات وتحديد المشاريع؛

 تعزيز القدرات، بأساليب تشمل التدريب والزماالت الخارجية
 في مجال العلوم السلوكية المصممة خصيصا لسد

 الفجوات في القدرات على المدى القصير على نطاق األمم
المتحدة؛

 تطوير أدوات ومؤشرات وأرقام قياسية، في مجالي الرصد
والتقييم، تقوم على المقارنة وتسترشد بالعلوم السلوكية؛

ــات ــذ الوالي ــر تنفي ــكل كبي ــلوكية بش ــوم الس ــا العل ــزز فيه ــن أن تع ــي يمك ــات الت ــج والممارس ــات والبرام ــد السياس  تحدي
ل بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضال عن تخصيص الموارد وفقا لذلك؛ وُتعج�

 
ربط ممارسات العلوم السلوكية بالجهود المؤسسية الجارية والعمل على تعميم النهج؛

وضع وتعزيز استراتيجيات لتطبيق العلوم السلوكية، بإدماج فهم األخالق واستخدام اختبارات صارمة وتقييم األثر؛

ــالل ــن خ ــا م ــق به ــن أن ُتطّب ــي يمك ــة الت ــا والكيفي ــلوكية وطرائقه ــوم الس ــة العل ــم ماهي ــة لفه ــدرات الداخلي ــز الق  تعزي
التدريب وحلقات العمل والتعّلم بالممارسة؛

ــب األمــم المتحــدة لالســتفادة مــن ــز الشــراكات مــع الباحثيــن والممارســين والحكومــات والمنظمــات الدوليــة ومكات  تعزي
المعارف المتاحة في مجال تطبيق العلوم السلوكية.

04 تنفيذ المذكرة التوجيهية للعلوم السلوكية
ع كيانات األمم المتحدة على القيام بما يلي: ُتشج�

 دعم تنفيذ المذكرة التوجيهية
للعلوم السلوكية

05

ــم ــتعمل األم ــرة، س ــا الكبي ــلوكية وإمكاناته ــوم الس ــر العل ــى تأثي ــرة عل ــة المبك ــى األدل ــرا إل  نظ
 المتحــدة علــى تعميــم اســتخدامها. وتشــير الــدروس المســتفادة مــن داخــل األمــم المتحــدة
 وخارجهــا إلــى الحاجــة إلــى فريــق دعــم ذي إطــار محــدد زمنيــا، يضــم خبــرات متعــددة التخصصــات،

ويعمل في إطار تعاون بين الوكاالت، من خالل مجتمع محلي متصل شبكيا.

وستضع األمم المتحدة قدرات وهياكل لدعم تطبيق العلوم السلوكية على نطاق األمم المتحدة. وسيشمل ذلك ما يلي:
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ــع ــلوكية التاب ــوم الس ــدة للعل ــم المتح ــق األم ــاعدة فري ــة بمس ــرة التوجيهي ــذه المذك ــدت ه  ُأع
 لشــبكة األمم المتحدة لالبتكار والمكتــب التنفيذي لألمين العام لألمم المتحدة.

ع كيانات األمم المتحدة بشدة على االستثمار في مجال العلوم السلوكية والعمل ضمن مجتمع مشترك بين الوكاالت يتسم بالترابط  وُتشج�
والتعاون لتحقيق إمكاناته الهائلة من أجل إحداث أثر.

وللحصول على معلومات حول تطبيق العلوم السلوكية في منظومة األمم المتحدة، يرجى االتصال بشبكة األمم المتحدة لالبتكار.

ــا ــن، بم ــين الخارجيي ــراء والممارس ــع الخب ــراكات م ــز الش  تعزي
في ذلك من بلدان الجنوب؛

األمــم كيانــات  فيهــا  ُتســهم  أن  ُيتوقــع  تقاريــر،   إعــداد 
المتحدة، عن تطبيق العلوم السلوكية في المنظومة؛

 تعبئــة مــوارد إضافيــة لتوســيع واســتدامة تطبيــق العلــوم
السياســاتية المجــاالت  فــي  وتعميمهــا   الســلوكية 

والبرنامجية واإلدارية؛

 وإضافة إلى ذلك، ولتسريع الفرص المتاحة ودعم هذا العمل، سيواصل فريق األمم المتحدة للعلوم السلوكية التابع لشبكة األمم
 المتحدة لالبتكار رعاية أوساط العلوم السلوكية، وتشجيع التعلم والدعم فيما بين األقران، ومناقشة استراتيجيات تطبيق العلوم السلوكية،

 وتعزيز الوعي بعمل األمم المتحدة في هذا المجال.

 وتشمل كيانات األمم المتحدة والمنظمات الدولية المنتسبة إليها التي انخرطت في مجال العلوم السلوكية حتى اآلن ودعمت إعداد المذكرة التوجيهية وتقرير األمم المتحدة
 المصاحب بشأن العلوم السلوكية ما يلي: الفاو، المنظمة الدولية للطيران المدني، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة

 الدولية للهجرة، المركز الدولي للتدريب، مبادرة جس النبض العالمي، األمانة العامة لألمم المتحدة (مكتب التنسيق اإلنمائي، إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم، مكتب
 مكافحة اإلرهاب، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة)، هيئة األمم المتحدة للمرأة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة، اليونسكو، االتفاقية اإلطارية

 بشأن تغير المناخ، صندوق األمم المتحدة للسكان، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اليونيسف، المعهد األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، اليونيتار، برنامج األغذية
العالمي، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي.

خاتمة 06
 تعــد العلــوم الســلوكية أداة بالغــة األهميــة لألمــم المتحــدة فــي النهــوض بواليتهــا. فمــن
 الممكــن أن تســهم فــي مكافحــة الفقــر، وتحســين الصحــة والســالمة العامتيــن، ومنــع األزمــات
ــز ــاد، وتعزي ــدي للفس ــة، والتص ــاواة االقتصادي ــين والمس ــن الجنس ــاواة بي ــز المس ــا، وتعزي  وإدارته
ــه، ــت نفس ــي الوق ــتخدامها، ف ــري اس ــتدامة. ويج ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــالم وجمي ــاء الس  بن
 لجعــل القطــاع العــام أكثــر كفــاءة وهــي تنطــوي علــى إمكانــات ذات فائــدة األمــم المتحــدة فــي

هذا المجال.
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الملحق:
 أمثلة لحاالت استخدام العلوم

السلوكية وتطبيقها
 تطبيقات العلوم السلوكية خارج األمم المتحدة

 التســجيل فــي المعاشــات التقاعديــة بالمملكــة المتحــدة: فــي العديــد مــن البلــدان، يمكن للعمــال االدخــار للتقاعد باســتخدام
 خطــط المعاشــات التقاعديــة التــي تدعمهــا الحكومــة أو أربــاب العمــل. وتطلــب معظــم هــذه الخطــط مــن الموظفيــن “اختيــار”
 المشــاركة واتخــاذ عــدد مــن القــرارات االســتثمارية المعقــدة فــي كثيــر مــن األحيــان، ممــا يســفر عــن مدخــرات تقاعديــة دون
ــادة ــا وزي ــرت بعــض الحكومــات والشــركات اإلعــداد االفتراضــي لتســجيل العمــال تلقائي ــك، غي ــل. ولمعالجــة ذل  المســتوى األمث
 المســاهمات تلقائيــا، مــع تمكيــن العمــال مــن تغييــر اإلعــدادات فــي أي وقــت. ومنــذ البدايــة، أدى هــذا التغييــر فــي اإلعــدادات
 االفتراضيــة إلــى زيــادة عــدد األشــخاص المســجلين فــي خطــط االدخــار للمعاشــات التقاعديــة بقــدر كبيــر، بمــا فــي ذلــك زيــادة
ــم ــتحداث نظ ــق باس ــادرات تتعل ــذت مب خ ــد ات� ــا. وق ــدة وحده ــة المتح ــي المملك ــن ف ــة بالباليي ــات التقاعدي ــرات المعاش  مدخ
فــي ُينظــر  أو  وليتوانيــا)  وجورجيــا  تايلنــد  فيهــا  (بمــا  أخــرى  بلــدان  فــي  التلقائــي   للتســجيل 

 استحداثها.
 

 إعانــة األرز فــي إندونيســيا: تديــر حكومــة إندونيســيا برنامجــا لدعــم األرز بقيمــة 5,1 بليــون دوالر لتوفيــر شــبكة أمــان غذائيــة
 ألشــد مواطنيهــا ضعفــا. وبســبب عــدم كفايــة المعلومــات، لــم يتلــق العديــد مــن األشــخاص ســوى جــزء ضئيــل ممــا يحــق لهــم
 الحصــول عليــه. واختبــرت الحكومــة تدخــالت مختلفــة لتقديــم المعلومــات بطــرق مســتنيرة ســلوكيا وزيــادة الوضــوح والوعــي
ــي ــع الت ــن المناف ــد م ــة يزي ــر فعالي ــل األكث ــة أن الح ــوائية للمقارن ــة عش ــدت تجرب ــتحقاق. ووج ــال االس ــل إيص ــن أج ــل م  والعم
ــص ــة تن ــة بريدي ــي بطاق ــل ف ــل الح ــة – وتمّث ــة المرجعي ــة بالمجموع ــة مقارن ــي المائ ــبة 62 ف ــرة بنس ــر الفقي ــا األس  تتلقاه
ــي ــة الت ــلوكية للبطاق ــوم الس ــد بالعل ــي مسترش ــار إضاف ــراء اختب ــر بإج ــّزز التأثي ــتفيدين. وتع ــتحقاقات المس ــى اس ــوح عل  بوض
 تحتــوي علــى الســعر المدعــوم لــألرز ومعلومــات عامــة عــن شــروط االســتحقاق. وفــي عــام 3102، وّســعت حكومــة إندونيســيا
 نطــاق هــذا االبتــكار المنخفــض التكلفــة مــن خــالل بطاقــة للهويــة (بتحقيــق عائــد االســتثمار خــالل أقــل مــن شــهرين) ليصــل

إلى 5,51 مليون أسرة معيشية تضم 56 مليون شخص.

 المســاعدات الماليــة لجامعــة ميتشــيغان: تقــدم بعــض الجامعــات للطــالب ذوي الدخــل المنخفــض مســاعدة ماليــة لتغطيــة
 الرســوم الدراســية. وفــي كثيــر مــن األحيــان، يتطلــب ذلــك تعبئــة اســتمارات معقــدة واتبــاع عمليــات مرهقــة، ممــا يثنــي العديــد
ــات ــدم بطلب ــى التق ــالب عل ــجيع الط ــة وتش ــات مفصل ــر معلوم ــالل توفي ــن خ ــات. وم ــم طلب ــن تقدي ــن ع ــالب المؤهلي ــن الط  م
 للحصــول علــى المســاعدات الماليــة، تمكنــت جامعــة ميتشــيغان مــن مضاعفــة احتمــال قيــام الطــالب ذوي الدخــل المنخفــض
 بالتقديــم وكذلــك مضاعفــة النســبة المئويــة للطــالب ذوي الدخــل المنخفــض الملتحقيــن بالجامعــة فــي نهايــة المطــاف. وقــد

تسّنى كذلك تعزيز األثر عن طريق تبسيط المتطلبات الديوانية لتقديم الطلبات



 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - عالج السل: في مولدوفا، ُيطلب من مرضى السل بموجب القانون تناول أدويتهم
 اليومية تحت إشراف ممرض في عيادة. وهذا يمكن أن يكون مهدرا للوقت ومكلفا جدا وال يلتزم العديد من المرضى

 بجدول العالج. ولفهم أثر هذا القانون على االلتزام بالعالج، أجرى البرنامج اإلنمائي تجربة استخدم فيها زيارات أطباء
 افتراضية (وبالتالي إزالة الحاجز السلوكي المتمثل في الذهاب إلى العيادة) وباستخدام آليات للحصول على التعقيبات

 والتشجيع. واتّضح أن احتمال تناول المرضى المشاركين في التجربة ألدويتهم يزيد بمقدار الضعف مقارنة بالمجموعة
المرجعية. وتخطط حكومة مولدوفا لتطبيق هذا اإلشراف االفتراضي في جميع أنحاء البلد.

 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة - منع العنف: استكشفت هيئة األمم المتحدة للمرأة الحواجز السلوكية الكامنة وراء

 انخفاض معدالت اإلبالغ عن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي من قبل المعلمين (الذين غالبا ما يقومون بدور
 “المتفرج”) وحددت أدوات للتدخل. وقد جمعت دراسة استقصائية آراء المعلمين وكشفت أن إحدى أكثر االستراتيجيات

 فعالية للتأثير على سلوك المعلمين تتمثل في سلطة مديري المدارس. وبناء على ذلك، بدأ تدخل تجريبي لتدريب
 مديري المدارس على تعديل التعليمات التي يقدمونها للمعلمين حتى يشعروا أنهم مكلفون باإلبالغ عن العنف

 ولديهم استعداد لفعله.

 منظمة العمل الدولية - تسجيل العمال المنزليين: في األرجنتين، تدعم منظمة العمل الدولية الجهات المتعاونة
 معها لزيادة تسجيل العمال المنزليين في برامج الضمان االجتماعي. وقد ُكتبت رسالة مسترشدة بالعلوم السلوكية
 وأرسلت إلى األسر المعيشية التي يزيد دخلها عن مقدار معين تذكرها بالتزامها بتسجيل العمال المنزليين وتزودها

 بالمعلومات الالزمة للقيام بذلك. وفي تجربة مرجعية لمجموعة عشوائية، زادت األسر التي تلقت الرسالة معدل
 قيامها بالتسجيل بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالمجموعة المرجعية.

 البنك الدولي - زيادة االمتثال الضريبي: يمكن للعلوم السلوكية أن تزيد من االمتثال لسداد الضرائب من خالل اختبار
 تأثير الرسائل على االمتثال وسط مختلف الفئات. ففي بولندا، وجد البنك الدولي، لدى اختبار تدخالت مختلفة مسترشدة

 بالعلوم السلوكية، أن المقارنة بين األقران قد زادت من االمتثال الضريبي بنسبة 12 في المائة، في حين أن استخدام
 لغة عقابية قد زاد من االمتثال الضريبي بنسبة 112 في المائة. ولو طبقت هذه الحملة على نطاق واسع، لكان من

 الممكن تحقيق إيرادات أعلى بنسبة 65 في المائة. واختبر البنك الدولي كيفية استجابة الناس في بلدان أخرى
لإلشارات السلوكية المختلفة من خالل دراسات مماثلة في ألبانيا وأرمينيا وغواتيماال وكوستاريكا وكوسوفو والتفيا.
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 تطبيقات العلوم السلوكية في األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت الدولية

 فــي األمــم المتحــدة، ظــل تطبيــق علــم الســلوك ينمــو ســريعا. ويستكشــف حاليــا 25 كيانــا مــن كيانــات األمــم المتحــدة العلــوم الســلوكية
ــى ــادرات، يرج ــن المب ــال ع ــر تفصي ــة أكث ــرة عام ــى نظ ــول عل ــارة - للحص ــة مخت ــاه أمثل ــرد أدن ــل. وت ــا بالفع ــتفيد منه ــا أو تس ــي عمله  ف
 االطــالع علــى تقريــر األمــم المتحــدة بشــأن العلــوم الســلوكية (tropeR ecneicS laruoivaheB snoitaN detinU) المقــرر نشــره فــي

 حزيران/يونيه 2021.
United Nations Behavioural Science Report
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